
 
 

Біографічна довідка уповноваженого представника Благодійного фонду 

«ДЖЕРЕЛО ВІРИ ТА НАДІЇ» на участь в установчих зборах з формування 

нового складу Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Шушакова Лейла Пулатівна       

 

Членство в ІГС – Керівник благодійного фонду  

 

Місце роботи  - ФОП   

 

     

Україна, 10 червня 1971р. 

 

  

м.Фастів, Київська область. 

 

  

Освіта:1988-1992 КДПУ ім.Драгоманова (музично-педагогічний 

факультет) 

2004- МНТУ (факультет психології та физичної реабілітації) 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

2000Р-ЛІКАРНЯ МІНСЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА,ВІДДІЛЕННЯ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА  

КОСМЕТОЛОГІЇ  

2002Р САЛОН КРАСИ МЄРЦАНА 

2003Р-ВИКЛАДАЧ-МЕТОДИСТ, КОМПАНІЇ REPISHADGE,  

2005Р-СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ  КОМПЛЕКС 5-ЭЛЕМЕНТ  

2008Р- САЛОН КРАСИ СПОРТ-ЛАЙФ 

2011Р-2012Р-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОСМОТРЕЙД (КОСМЕТОЛОГ-ВИКЛАДАЧ) 

2 0 1 2 р -  Ф О П  

 

  

Громадська діяльність: надання допомоги незахищеним верствам 

населення, людям похилого віку, інвалідам, дітям, волонтерська допомога в 

АТО. 

 

 

Можливий напрямок роботи у громадській раді:  Діяльність з питань 

благоустрою, контролю за охороною природного середовища, з питань 

соціального захисту населення. 

 

  



   

 

Контактні дані (098 222 44 00, місто Київ, вулиця Раїси Окіпної 10а, кв 73  , 

layla_z@i.ua)  

 

 

Благодійний   Фонд   « ДЖЕРЕЛО ВІРИ ТА НАДІЇ» 

Код ЄДРПОУ 38217249     02002 м.Києв   вул..Р.Окипної 10а   кв 73 (098) 222 44 00 

  
 

                                    ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

                                   суспільства протягом року 

 

       1. Благодійний Фонд « ДЖЕРЕЛО ВІРИ ТА НАДІЇ». 

 Фонд заснований і діє на підставі Конституції України, Закону України «Про    благодійну діяльність 

та благодійні організації», також у своїй діяльності керується іншими 

законодавчими актами України, міжнародними договорами України та 

даним статутом.  

Фонд має статус місцевої благодійної організації та поширює свою діяльність на території міста Києва 

та київської області. Організаційно-правова форма благодійна організація. 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38217249. 

 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 

про проведення державної реєстрації: 04.05.2012. 1 068 102 0000 029512   

02002, Україна, місто Київ, Дніпровський район, вулиця Раїси Окіпної 10а, кв73. 098 222 44 00 

3.Метою діяльності благодійної організації є здійснення благодійної діяльності в інтересах 

суспільства та / або окремих категорій осіб. Предметом діяльності фонду є 

поліпшення матеріального та духовного становища набувачів благодійної 

допомоги та сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, та 

онкохворих дітей та їх батьків, безробітних, осіб похилого віку, інвалідів, 

інших осіб, що потребують піклування. Результами діяльності благодійного 

фонду «Джерело віри та надії», є надання допомоги незахищеним верствам 

населення , людям похилого віку , інвалідам , дітям , волонтерська допомога в 

АТО. 



  
         Благодійний   Фонд   « ДЖЕРЕЛО ВІРИ ТА НАДІЇ» 

Код ЄДРПОУ 38217249     02002 м.Києв   вул..Р.Окипної 10а   кв 73 (098) 222 44 00 

 МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ КАНДИДАТА ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ 

ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

                             Шушакової Лейли Пулатівни 

З 2014 року я є керівникомБлагодійного фонду 

«Джереловіри та надії». Основною метою 

діяльності фонду - є надання допомоги 

незахищеним верствам населення,людям похилого 

віку,інвалідам,дітям,волонтерська допомога в АТО. 

Протягом всього періоду діяльності, 

благодійнийфонд працює над поліпшенням 

матеріального та духовного становища набувачів 

благодійної допомоги та сприянням соціальній 

реабілітації малозабезпечених, та онкохворих дітей та їх 

батьків, безробітних, осіб похилого віку, інвалідів, інших осіб, що потребують 

піклування. 

Протягом всього часу я входила до складу ініціативних груп,що мали відношення 

до вирішення ряду суспільних проблем. Mаю багатий досвід суспільної 

діяльності, у якій я ставила за мету, вирішення проблем соціального захисту, 

контролю за охороною навколишнього середовища, здійснення 

благодійно-організаційних заходів та сприяння поліпшенню стану набувачів 

благодійної допомоги .  Я глибоко переконана, що конструктивна співпраця 

громадської організації з Дніпровською районною в місті Києві державною 

адміністрацією – необхідна складова успішного вирішення суспільних проблем. 

Маючи досвід такої роботи, я бажаю здійснювати цю співпрацю у складі 

громадської організаціїпри Дніпровській районній раді в місті Києві державній 

адміністрації .  

 

Керівник благодійного фонду                                      Шушакова Л.П. 

 

 


